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 ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر 
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سالمی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایرانادانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد   
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 چکیده

یت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیف

شرکت با روش  511می باشد. در این راستا تعداد  5831-5831شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 

نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و 

(، کوتاری 2112گیری میزان کیفیت گزارشگری مالی از مدل های دیچو و دچو ) پس رویدادی است. برای اندازه

( استفاده گردید. در ابتدا شرکت ها به صورت کلی مورد آزمون قرار گرفتند 2113( و مک نیکلز و استابن )2111)

 ،وجود دارد و شواهد نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنی داری

به بهبود کیفیت اطالعات حسابداری کمک می  صاحبکار -به طوری که کاهش روابط طوالنی مدت بین حسابرس

( به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم 2111الگوی پارک و چن ) استفاده از سپس شرکت های نمونه بانماید. 

ارتباط در مراحل چرخه عمر گزارشگری مالی و نتایج نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت  گردیدند

 قوی تر از سایر مراحل است. و معنی داری وجود دارد. بطوری که میزان این ارتباط در مرحله بلوغ  منفی

 واژگان کلیدی: چرخش اجباری حسابرس، کیفیت گزارشگری مالی، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول.
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 مقدمه

لی اخیر شرکت هایی همچون انرورن و وردکام، نگرانی هایی در رابطه با قابلیت اتکاری در پی رسوایی های ما

است. در حالی که مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت است اما در  بوجود آمدهصورت های مالی 

 عنوان به وقایع این از انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموماً  ،پی این وقایع مهم

 موجب حسابرسی ضعیف کیفیت و استقالل فقدان که است این عموم تلقی .می شود یاد "حسابرسی شکست"

 سعی حسابداری استانداردهای تدوین کنندگان و قانونگذاران ،رخداد این پی در .است شده وقایعی چنین وقوع

 ترتیب این به(. 2112بهبود بخشد )لی،  را حسابرسی کیفیت و حسابرسان استقالل تا داشتند قوانینی تدوین در

 و اروپا حسابداری جدید فدراسیون مقررات (2112) مصوب آمریکا آکسلی ساربنز قانون نظیر قوانینی

 در و حسابرسی قصور گرفت. های سهامی عام در آمریکا شکل شرکت بر نطارت هیات مانند نظارتی ساختارهای

 و گذاشته تاثیر سرمایه بازار در سهام قیمت بر صورت جدی به حسابرسان کار کیفیت در تردید ایجاد نتیجه

قابلیت  به بیشتر توجه بر دال عمومی تقاضای کنندگان، استفاده منطقی گیری فرآیند تصمیم بر آن اثر برآن عالوه

عقوب نژاد و داشته است )ی دنبال به را حسابرسان فعالیت بر گسترده نظارت و حسابرسی گزارش های اعتماد

 (.5833امیری، 

( دو نگرش کلی در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده وجود دارد. 2111از دیدگاه جناس و بالنچیت )

دیدگاه اول بر نیاز استفاده کنندگان مبتنی است. طبق این دیدگاه، کیفیت گزارشگری مالی به سودمندی اطالعات 

اطالعات مربوط می شود. دیدگاه دوم بر حفاظت از سرمایه گذار یا سهام دار مالی برای استفاده کنندگان این 

. یک تفاوت اساسی میان دو دیدگاه کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. دیدگاه نیاز استفاده ز می باشدمتمرک

در حالیکه  کننده عمدتاً به فراهم کردن اطالعات مربوط برای استفاده کنندگان برای تصمیم گیری مربوط می شود

حفاظت از سرمایه گذار، اطمینان از اطالعات تهیه شده کافی، شفاف و قابل قبول برای نیاز دوم هدف دیدگاه 

بنابراین کیفیت پایین گزارشگری مالی موجب ضرر رساندن به منافع هر دو گروه می شود.  سرمایه گذاران است.

الت نمایندگی موجب کاهش قابلیت اتکاری صورت افزایش عدم تقارن اطالعاتی و مشکشواهد نشان می دهد 

برای کاهش عدم  رویکردی( بیان می کند که افزایش کیفیت حسابرسی 5335آنجلو ) دیهای مالی می شود. 

( نشان می دهد که 2111تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی است. در همین راستا وانسترالن )

حسابرسان را افزایش  سوی از مقبول گزارش صدور احتمال صاحبکار، و ابرسحس مدت طوالنی های همکاری

( 5332از سوی دیگر، آنتونی و رامش ) می دهد که احتماالً دلیل آن تضاد منافع بین مدیران و حسابرسان می باشد.

شد به مرحله معتقد هستند که میزان عدم تقارن اطالعاتی و تضادهای نمایندگی هنگامی که شرکت ها از مرحله ر

شرکت هایی که در بلوغ منتقل می شوند افزایش می باید. بنابراین روابط طوالنی مدت بین حسابرس و صاحبکار 

ریسک واحد بیش از مرحله رشد متاثر می کند. همچنین با توجه به این که میزان   در مرحله بلوغ و افول قرار دارند
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است به این ترتیب احتمال دارد توزیع باالی میزان دوره تصدی در  های تجاری در مرحله افول بیش از سایر مراحل

 افول قابل مالحظه تر باشد.  مرحله 

چرخش  که اند نموده اشاره (،2112جانسون و همکاران،  و  2111، وانسترالن ؛5332 ،چادریچ) قبلی تحقیقات

 وجود با .باشد داشته زارشگری مالیکیفیت گ افزایش جمله از مهمی اقتصادی پیامدهای اجباری حسابرسان ممکن

 شده آوری جمع ادعا این مورد در کشورمان، در ویژه به کمی، تجربی شواهد موضوع، این نظری های پشتوانه

کیفیت و  بین دوره تصدی حسابرسایجاد می گردد که آیا  سوال این باال مطالب به توجه با بنابراین. است

ارتباط وجود دارد؟ و در صورت مثبت ه در بورس اوراق بهادار تهران شرکت های پذیرفته شد گزارشگری مالی

میزان این ارتیاط در هر یک از مراحل چرخه بودن پاسخ سوال اول، سوال دومی که شکل می گیرد این است که  

 چگونه است؟  عمر شرکت

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

طالعات مالی و افراد برون سازمانی است. با توجه به وجود گزارشگری مالی یک ابزار مهم در برقراری ارتباط بین ا

گان خارجی، حسابرسی گزارش های مالی توسط منافع بین مدیریت و استفاده کنندعدم تقارن اطالعاتی و تضاد 

فردی مستقل می تواند کیفیت اطالعات مالی گزارش شده توسط مدیریت و سرمایه گذاران را درباره ارزش اوراق 

( بطور کلی توانایی 5335. از دیدگاه دی آنجلو )(2112)جانسون و همکاران،  ورد معامله، افزایش دهدبهادار م

عملکرد حسابرس در افزایش کیفیت گزارشگری مالی به احتمال کشف موارد تحریف با اهمیت در صورت های 

بااهمیت را کشف کند به که حسابرس موارد تحریفات  این  احتمالمالی و گزارش موارد تحریف وابسته است. 

  به استقالل که حسابرس موارد تحریفات بااهمیت کشف شده را گزارش کند، و احتمال این شایستگی حسابرس

بیانیه ی مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطالعات تولیدی  حسابرس بستگی دارد.

حسابداری پذیرفته شده می پردازد. مطابق قسمت الف( از تعریف دی  با اطمینان بخشی از مطابقت آن ها با اصول

آنجلو، این امر بستگی به شایستگی )صالحیت( حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می شود. 

قسمت )ب( از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقالل حسابرس می باشد. از 

اد منافع بین استفاده کنندگان اطالعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می شود، بنابراین، آنجا که تض

استقالل باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی )صالحیت( و استقالل حسابرس به اجزای کیفیت 

دگاه جانسون و همکاران از آنجا که مطابق دی .حسابرسی )تحت عنوان مراقبت حرفه ای حسابرس( وابسته است

 ، روابط طوالنی مدت بین حسابرس و صاحبکار موجب ایجاد یک رابطه دوستی بین آنها می گردد (2112)

اداره حسابداری دولتی در  5331بنابراین ممکن است قابلیت اتکای صورت های مالی کاهش یابد. در طول سال 

ن کشور از روابط طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار ناشی ایاالت متحده اعالم کرد که اغلب تقلبات بزرگ در ای
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 پایینواضح نیست که چرخش اجباری حسابرس راه حل واقعی برای مشکالت مربوط به کیفیت  امامی شود. 

انگیزه های حسابرس در سال های اولیه تعامالت با  تحقیقات پیشین نشان می دهند کهگزارشگری مالی باشد. 

وت از سال های دیگر باشد. بطور کلی انگیزه های حسابرس به توازن بین تمایالت صاحبکار ممکن است متفا

 تغییر حامیان (.5332سیترون، صاحبکار مربوط می شود ) -حسابرس حسابرس در حفظ و منتفع شدن از رابطه

 در توانست خواهند که می گیرند قرار در موقعیتی حسابرسان اجباری، تغییر صورت در که باورند این بر حسابرس

 مدت طوالنی حضور. کنند اعمال را تری بیطرفانه قضاوت و مدیران مقاومت، های خواسته و فشارها مقابل

 می شود؛ وضعیتی صاحبکار مدیریت نظر رعایت و حفظ برای تمایالتی ایجاد موجب کنار صاحبکار، در حسابرس

 صاحبکار حفظ به را تمایل حسابرسان آنها ینچن هم .(5831 رجبی،) می کند مخدوش را او بیطرفی و استقالل که

 در حسابرس که چرا می کنند؛ مطرح کننده قوانین محدود تصویب برای دیگری دلیل او از حمایت طریق از

 حفظ به آنها، جبران منظور به که گردد می ای اولیه های هزینه متحمل صاحبکار جدید برای فعالیت اولیه سالهای

 عقیده دیگری حسابرس اجباری تغییر مخالفان مقابل، در(. 2111 دیگران، و  دیویس) ددار خود تمایل صاحبکار

 که تالشی مثال عنوان به وادار می کند؛ استقالل حفظ به را حسابرسان که هست دیگری عوامل آنها اعتقاد به. دارند

 آنها علیه حقوقی عاوید طرح احتمال از ترس یا و گیرند کار می به شهرت و اعتبار حفظ جهت در حسابرسان

شناخت  زمان، گذشت با حسابرسان معتقدند آنها. شود می حسابرسان نامناسب مانع رفتارهای که است ساختارهایی

 مورد در آنها ترتیب توانایی این به و می کنند کسب بیشتری تجربه و آورده به دست صاحبکار فعالیتهای از بهتری

 (.5831)کرمی و همکاران،  یابد افزایش می گزارشگری و ریحسابدا روشهای نبودن یا بودن مناسب

 و شناخت موجب حسابرس گری تصدی دوره بودن باال که دادند نشان پژوهشی در (2118) همکاران و مایرز

 و کیفیت باشد بیشتر حسابرس تصدی دوره چه هر و شود می مربوطه صاحبکار صنعت در حسابرس تخصص

 .دشو می بیشتر هم سود پایداری

(، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر چرخه عمر 2151داس و پاندیت )

شرکت پرداختند. آنها تاثیر ترکیبی ریسک وجوه نقد و نگهداری وجوه نقد را مورد مطالعه قرار دادند، نتایج 

ی و چرخه عمر بر سرمایه گذاری، اهمیت بیشتری تحقیقات آنها حاکی از آن است که تاثیر متعادل کیفیت حسابرس

برای شرکتهایی که از ریسک باال و وجوه نقد غنی برخوردارند، وجود دارد که این کار موجب سرمایه گذاری 

بیشتر از حد می شود. در کل نتایج تحقیقات آنها سازگار با این مفهوم است که کیفیت حسابرسی، تضاد اطالعاتی 

 .ه گذاری می شود، کاهش می دهدرا که مانع سرمای
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( به بررسی رابطه بین روره تصدی حسابرس و گزارشگری سودهای محافظه کارانه در 5833کرمی و بذرافشان )

 مستقیم رابطه یک وجود بر داللت تحقیق نتایجپرداختند.  5831-5835بورس اوراق بهادار تهران برای سال مالی 

 اساس بر گروه سه به نمونه تفکیک با این، بر عالوه .دارد کاری محافظه و حسابرس تصدی دوره بین معنادار و

 های یافته درمجموع، .ابد میی افزایش نیز  تصدی دوره  افزایش با شد مشاهده و تایید ابتدایی نتایج تصدی، دوره

 اجباری چرخش است ممکن بنابراین .است کمتر کاری محافظه کوتاه، تصدی دوره در که آنها نشان می دهد

 .باشد داشته سود کاری محافظه روی معکوسی اثر حسابرس

( به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در 5831کرمی و همکاران )

 تصدی دوره افزایش با می دهد نشان نتایج. پرداختند5831-5823بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 

 رابطه بررسی در سپس .می یابد افزایش اختیاری تعهدی اقالم از استفاده در مدیریت پذیری انعطاف حسابرس،

 که است ادعا این بیانگر که رسیده معناداری منفی رابطه به نتایج اختیاری، تعهدی اقالم سطح و تصدی دوره میان

 تحقیق این یافته های به توجه با نابراینب .می کند استفاده منفی جهت در آمده وجود به انعطافپذیری از مدیریت

 در مدیریت انعطافپذیری افزایش باعث حسابرس، و صاحبکار میان مدت طوالنی رابطه وجود گفت می توان

 .است (محافظه کارانه) سود کاهش جهت در بیشتر استفاده این اما گردد؛ می اختیاری تعهدی اقالم از استفاده

 فرضیه های پژوهش

 بین میزان دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط وجود دارد.فرضیه اول: 

 فرضیه دوم: بین میزان دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر ارتباط وجود دارد.

 

 جامعه و نمونه آماری

 های سال زمانی فاصله در انتهر بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه پژوهش این آماری جامعه

 لذا است، بوده )هدفمند( سیستماتیک حذف روش پژوهش، این در گیری نمونه روش باشند. می 5831 تا 5831

 حذف ها شرکت بقیه و انتخاب پژوهش آماری نمونه عنوان به اند، بوده زیر شرایط دارای که هایی شرکت

 :اند گردیده

 باشد. ماه اسفند پایان به منتهی باید شرکت ها مالی دوره مقایسه، قابلیت ایجاد منظور به .5

 باشند. نداده مالی سال تغییر یا فعالیت تغییر 5831 تا 5831 های سال طی .2

 نباشند. مالی موسسات و ها بانک جزء .8

 باشند. نداشته مذکور زمانی دوره در ماه سه از بیش معامالتی وقفه و باشد دسترس در آنها . اطالعات4
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 تحقیق های انتخاب گردید. داده نمونه عنوان به شرکت 511 تعداد فوق محدودیت های دادن قرار نظر مد با

 و تحلیل شده اند. استخراج نوین رهاورد افزار نرم از نیز و تهران بهادار اوراق بورس اینترنتی پایگاه از حاضر

 .است گرفته صورت SPSSی آمار افزار نرم از استفاده با شده جمع آوری های داده پردازش

 پژوهش روش

بود.  خواهد همبستگی و توصیفی صورت به تحقیق روش نوع نظر از و کاربردی هدف، نظر از حاضر تحقیق

برای آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا داده های بصورت کلی بررسی می شود و سپس شرکت های نمونه بر اساس 

 در مراحل رشد، بلوغ و افول مورد بررسی قرار می گیرند. برای( گروه بندی شده و 2111الگوی پارک و چن )

 تحقیق، متغیرهای به توجه با که تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت اطالعات کردن فراهم

 اوراق و بورس سازمان فشرده های لوح جمله از مختلفی منابع از شود، می ها شرکت مالی صورتهای به مربوط

 رگرسیون از ها داده تحلیل و آماری های فرضیه آزمون منظور به است. شده نوین استفاده آورد تهران و ره بهادار

  است. شده استفاده معمولی مربعات حداقل به روش چندگانه خطی

 متغیرهای پژوهش

 دوره تصدی حسابرسمتغیر مستقل: 

 واحد استخدام به حسابرس آن در که اشدب دسترس در سالی باید تصدی، دوره صحیح گیری اندازه منظور به

داده  تغییر را خود حسابرس تحقیق، زمانی دوره طی که شرکتهایی برای تاریخ این تعیین .است آمده در تجاری

 تعیین اند، کرده استفاده حسابرس یک از تحقیق دوره طول تمامی که در شرکتهایی برای اما نیست، مشکل اند،

نیست. ) کرمی، بذر افشان، محمدی،  ممکن دسترس، در اطالعات به توجه با حسابرس کار شروع اول سال

(.  به این دلیل برای حداقل نمودن تاثیرات هر گونه خطای اندازه گیری مبنای سال اندازه گیری دوره تصدی 5833

 سال قبل از شروع دوره تحقیق در نظر گرفته می شود.  2از 

 کیفیت گزارشگری مالیمتغیر وابسته:

از سه شاخص برای  (2155( و چن و همکاران )2113ر این پژوهش مطابق با تحقیقات بیدل و همکاران )د

 اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. 

اولین معیار اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری تعدیل شده بر مبنای عملکرد می باشد که توسط : معیار اول

 ( ارائه شده است. تمام مدل ها بصورت سال صنعت محاسبه می شوند.2111کوتاری و همکاران )

TAccri,t = α0 + α1 (1 / Assetsi,t-1) + α3 ΔRevi,t + α3 PPEi,t + α4 ROAi,t + εi,t 
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TAccri,t جداری  بددهیهای  در تغییدر  منهدای  غیر نقدد  جاری داراییهای در تغییر عنوان به که تعهدی اقالم : کل 

 کدل  بدر  تقسدیم  ،سدال  در شدرکت  بدرای  نامشدهود  و مشدهود  داراییهدای  اسدتهالک  هزینۀ منهای بهره، هزینه فاقد

 است. دوره ابتدای داراییهای

ΔRevi,tدوره ابتدای داراییهای کل بر تقسیم عملیاتی درآمدهای ساالنه تغییر با : برابر. 

PPEi,t اموال، ماشین آالت و تجهیزات برای شرکت :i  در سالt ایی های ابتدای سالتقسیم بر دار 

ROAi,tداراییها برای شرکت  : بازدهi  در سالt تقسیم بر دارایی های ابتدای سال 

 تعهدی اقالم قدرمطلق ارزش های پژوهش، این در .است اختیاری تعهدی اقالم بیانگر رگرسیون، باقیمانده

 می باالتر مالی گزارشگری یتکیف بیانگر باالتر گردد. بنابراین، ارزش های می ضرب یک منفی در اختیاری

 .باشد

(FRQ - TAccri,t = -│εi,t│) 

نحوه اندازه گیری این . است( 2112)  دچو و دیچو الگوی مبنای بر تعهدی اقالم کیفیتمحاسبه معیار دوم: 

 مدل به شرح ذیل است:

TCAccri,t = α0 + α1 OCFi,t-1 + α2 OCFi,t + α3 OCFi,t-1 + α4 ΔRevi,t + α5 PPEi,t + εi,t 

 که در آن:

TCAccri,t :در تغییدر  منهای نقد وجه جز به جاری داراییهای در تغییر با برابراست که جاری تعهدی اقالم کل 

 .دوره ابتدای داراییهای کل بر تقسیم بلندمدت، بدهیهای جاری حصه جز به جاری بدهیهای

OCFi,t-1سود جمع با است برابر عملیاتی نقد جریان ه.دور ابتدای داراییهای کل بر تقسیم عملیاتی نقد : جریان 

 جاری. داراییهای در تغییر منهای جاری بدهیهای در تغییر و استهالک هزینه با ناخالص

ΔRevi,t دوره. ابتدای داراییهای کل بر تقسیم فروش ساالنه : تغییرات 

 عملیاتی نقد جریان با ای چ رابطههی که است جاری تعهدی اقالم در برآوردی اشتباهات بیانگر معادله باقیمانده

 ( از2155چن و همکاران ) کار اساس بر کرد. تعریف PPEسطح  و درآمد در تغییر طریق از توان نمی و ندارد

دچو  و دیچو مطلق ارزش شود. می استفاده مالی گزارشگری کیفیت عنوان نماینده به باقیمانده مطلق قدر

 .است باالتر گزارشگری کیفیت بیانگر DDباالتر  ارزش راین،بناب شود و می یک ضرب منفی در (2112)

(FRQ - DDi,t = -│εi,t│) 

 .است شده ارائه (2113) استابن و نیکلز مک و (2151) استابن توسط که است احتیاطی درآمدهای :سوم معیار

 :است شده استفاده زیر رگرسیونی الگوی از معیار این برآورد برای
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DARi,t  = α0 + α1 DRevi,t + εi,t 

DARi,t : دوره ابتدای داراییهای کل بر تقسیم دریافتنی حسابهای ساالنه تغییرات. 

DRevi,tدوره. ابتدای داراییهای کل بر تقسیم درآمدها ساالنه : تغییرات 

 یک منفی در را درآمدهای اختیاری قدرمطلق پژوهش این در .باشد می الگو باقیمانده اختیاری، درآمدهای

 باالی گزارشگری است. کیفیت بیانگر  DisRevباالتر  ارزشهای است. بنابراین هشد ضرب

(FRQ - DisRevi,t = -│εi,t│) 

 چرخه عمرمتغیر تعدیل گر: 

عمر از چهار متغیر:   ی منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه ( در پژوهش خود به 5332آنتونی و رامش)

استفاده نمودند. در این پژوهش تفکیک شرکت   سیمی و سن شرکتای، نسبت سود تق رشد فروش، مخارج سرمایه

صورت  ( به2111شناسی پارک و چن ) ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار متغیر مذکور و طبق روش

 زیر انجام می گیرد:

عمر( شرکت برای ای، نسبت سود تقسیمی و سن) نخست مقدار هریک از متغیرهای رشد فروش، مخارج سرمایه. 5 

 .شود شرکت محاسبه می -هر سال

آماری در هر صنعت به پنج   های ها براساس هریک از چهار متغیر مذکور و با استفاده از پنجک شرکت  -سال. 2

 1تا  5ای بین  ( نمره5شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک )طبقه( موردنظر طبق نگاره ) طبقه تقسیم می

 .گیرند می

آید که باتوجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد،  دست می ای مرکب به شرکت، نمره -پس برای هر سالس. 8

 :شود بندی می بلوغ و افول طبقه

 .ی رشد قرار دارد باشد، در مرحله 21و  51که مجموع نمرات بین  الف.در صورتی

 .ار داردی بلوغ قر باشد، در مرحله 51و  3که مجموع نمرات بین  ب.در صورتی

 (.2111ی افول قرار دارد )پارک و چن،  باشد، در مرحله 3و  4که مجموع نمرات بین  ج.در صورتی

 نوظهور، هایشرکت بودن بورسی غیر یا سهام فروش( و خرید) معامله بودن غیرفعال علت به این پژوهش، در

 .شودمی پوشی چشم هورظ مرحله از و شده افول تعریف و بلوغ رشد، مرحله سه صورت به عمر چرخه
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 نحوه محاسبه متغیرهای چرخه عمر شرکت   5-8جدول 

 

 است: ذیل صورت به نیز فوق متغیرهای محاسبه نحوه

SGit = [1- (Saleit / Saleit-1 )] ×100 

DPRit = ( DPSit / EPSit ) ×100 

 CE   =)ارزش بازار شرکت /اضافات )کاهش( دارایی های ثابت طی دوره( × 511

Sale = درآمد فروش 

DPS = سود تقسیمی هر سهم 

EPS   =سود هر سهم   

 AGEو سال تاسیس شرکت: tتفاوت سال 

 متغیرهای کنترل

( تعدادی از متغیرهای کنترلی 2155چن و همکاران )و  (2151(، داس و پاندیت )2112مطابق پژوهش های لی )

جهت جداسازی ارتباط دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر شرکت انتخاب 

 گردید. 

SIZE  دفتری کل دارایی ها؛)اندازه(: لگاریتم ارزش 

Lev اهرم مالی(: کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها؛( 

MBV فرصت های سرمایه گذاری(: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری آنها؛( 

TANG دارایی های ثابت(: اموال، ماشین آالت و تجهیزات تقسیم بر کل دارایی ها( 

CFO_SAL ان های نقد عملیاتی تقسیم بر فروش خالص)جریان های نقد(: جری 

INSTOWN سهامداران نهادی(: درصد مالکیت سهامداران نهادی( 

نسبت سود تقسیمی 

(DPR)  

 مخارج سرمایه ای

 (CE)  

 رشد فروش

 (SG) 

سن شرکت 

(AGE) 

 مراحل چرخه عمر

 پنجک یکم 1 5 5 1

 پنجک دوم 4 2 2 4

 پنجک سوم 8 8 8 8

 پنجک چهارم 2 4 4 2

 پنجک پنجم 5 1 1 5
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ALT_Z     ( در این پژوهش برای اندازه گیری درمانددگی مدالی از مددل آلدتمن :)( اسدتفاده  5331)درماندگی مالی

 گردید که به شرح ذیل است:

 

Z' = 0.717X1 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + .998X5 
 که در آن:

:Z' شاخص کل 

X1نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها : 

X2 نسبت سود انباشته به کل دارایی ها : 

X3 نسبت سود قبل از بهر ه و مالیات به کل دارایی ها : 

X4 نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها : 

X5 نسبت فروش به کل دارایی ها : 

 

 ی پژوهشیافته ها

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. میانگین کیفیت گزارشگری مالی بر اساس شاخص  5نگاره 

DD ،DisAccr  وDisRev  لی و وانگ می باشد که با تحقیقات  -128/1و  -112/1،  -142/1به ترتیب برابر

پایین این منتغیرها نشان می دهد که میزان مقادیر انحراف معیار ( همخوانی دارد. 2155چن و همکاران )( و 2151)

 پراکندگی آنها در مقایسه با سایر متغیرها کمتر است.

 (. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش5نگاره )

 

 

 

 

 

 نام متغیر میانگین انحراف معیار چارک اول میانه چارک سوم

121/1-  145/1-  111/1- 148/1 142/1- DD  

124/1-  143/1-  122/1- 114/1 112/1- DisAccr 

185/1-  112/1-  138/1- 135/1 128/1- DisRev 

483/1  831/1  833/1 285/1 445/1 SIZE 

522/2  511/5  112/1 121/5 252/5 MBV 

212/1  113/1  421/1 521/1 135/1 LEV 

823/1  531/1  133/1 535/1 283/1 TANG 

242/1  518/1  111/1 535/1 513/1 CFO-SALE 

112/1  431/1  811/1 212/1 432/1 INSTOWN 
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نحوه توزیع دوره تصدی حسابرس را برای کل شرکت ها و همچنین شرکت های حاضر در مرحله رشد،  2نگاره 

بلوغ و افول نشان می دهد. یافته های حاکی از آن است که بیشترین دوره تصدی برای کل شرکت ها و شرکت 

( می باشد. 8/21سال ) 5( و 2/28سال ) 5درصد(،  8/21ل )سا 8های حاضر در مرحله رشد، بلوغ و افول به ترتیب 

 4/43و  1/88، 23/25همچنین شواهد نشان می دهد که شرکت های حاضر در مرحله رشد، بلوغ و افول به ترتیب 

بنابراین، در مرحله افول توزیع روابط طوالنی درصد روابط بیش از سه سال را با صاحبکاران خود تجربه کردند. 

مشاهده به  111نشان می دهد که از بین  2صاحبکار بیش از سایر مراحل است. همچنین نگاره  -برسمدت حسا

 مشاهده در مرحله رشد، بلوغ و افول قرار دارد. 14و  422، 13ترتیب 

 (. توزیع فراوانی دوره تصدی حسابرس2نگاره )

 

 آزمون فرضیه های پژوهش

نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بر اساس هر سه شاخص  8نتایج نگاره 

صاحبکار منجر به کاهش  -ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین، افزایش روابط طوالنی مدت حسابرس 

درصد 4/51و  1/58 ، 4/52 به ترتیب ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد کهکیفیت گزارشگری مالی می شود. 

 سایر متغیرهایومتغیر مستقل دوره تصدی حسابرس توسط  کیفیت گزارشگری مالیاز تغییرات متغیر وابسته 

بیانگر عدم وجود خود  331/5و  131/2، 324/5مقدار ترتیب با به کنترلی قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون 

برابر با برای هر سه مدل  Fرگرسیون است. مقدار سطح معنی داری  تهمبستگی بین جمالت خطا در معادال

 می باشد که حاکی از معنی داری کل مدل است.  11/1و کوچکتر از  111/1

 

  کل شرکت مرحله رشد مرحله بلوغ مرحله افول

 دوره تصدی فراوانی درصد فراوانی درصد انیفراو درصد فراوانی درصد

8/21 58 52 35 2/28 54 53 513 5 

3/2 1 51 22 2/51 51 1/54 32 2 
5/54 3 25 511 22 58 8/21 522 8 

4/3 1 4/58 14 8/51 3 2/58 23 4 

1/51 51 1/51 11 1/3 1 3/51 11 1 

3/51 2 3/3 42 2/5 5 5/3 11 1 

5/54 3 8/2 81 3/1 4 3 43 2 

3/2 1 3/1 23 5/1 8 1 81 3 

 کل 411 011 95 011 644 011 46 011
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 ی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی(. آزمون فرضیه ارتباط بین دوره تصد8نگاره )

 

FRQ 

(DD) 

 

FRQ 

(DisRev) 

 

FRQ 

(DisAccr) 
 متغیرها

P-Value t Beta P-Value t Beta P-Value t Beta  

115/1 822/8 133/1 111/1 333/1 823/1 115/1 432/8 514/1  Constant 

111/1  811/4-  114/1-  113/1  151/2-  114/1-  111/1  548/4-  111/1-  TENURE 

111/1  223/8-  113/1-  111/1  118/1-  123/1-  111/1  243/8-  154/1-  SIZE 

112/1  221/2  111/1  122/1  145/1  118/1  541/1  423/5  111/1  MBV 

115/1 845/8- 183/1- 111/1 322/8- 134/1- 111/1 385/2- 143/1-  LEV 

123/1  211/2-  121/1-  144/1 128/2- 188/1- 525/1  114/5-  125/1-  TANG 

221/1  511/5-  155/1-  331/1  152/1  111/1  231/1  225/1  114/1  CFO-SALE 

111/1  213/8-  154/1-  111/1  182/4-  12/1-  115/1  282/2-  153/1-  ALT_Z 

152/1  151/2  125/1  534/1  823/5  125/1  584/1  115/5  153/1  INSTOWN 

584/1  581/1  514/1 R2  تعدیل شده 

324/5  131/2  331/5 اتسوندوربین و   

131/52  243/52  222/3  F آماره    

111/1  111/1   Fاحتمال آماره 111/1 
 

 دچو و دیچو( نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی با مدل 4نتایج نگاره )

وابط معنی داری وجود دارد. بطوری که کاهش رمنفی و ( در هر یک از مراحل رشد، بلوغ و افول ارتباط 2112)

ضریب تعیین تعدیل  صاحبکار به بهبود کیفیت اطالعات حسابداری کمک می نماید. -طوالنی مدت حسابرس 

در درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی 1/28و  2/58،  3/45شده نشان می دهد که به ترتیب 

متغیرهای کنترلی قابل تبیین است. آماره  توسط متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس وسایرمرحله رشد، بلوغ و افول 

بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا در  358/5و  355/5، 231/2دوربین واتسون به ترتیب با مقدار 

می باشد که حاکی از  11/1برای هر سه مدل کوچکتر از  Fمعادالت رگرسیون است. مقدار سطح معنی داری 

 معنی داری کل مدل است. 
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 مدل دچو و دیچو(بر اساس (. ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر )4اره )نگ

 مرحله افول مرحله بلوغ مرحله رشد عنوان

 Beta t P-Value Beta t P-Value Beta t P-Value عنوان مقاله

C 524/1 241/2 113/1 552/1 584/8 112/1 181/1 111/1 142/1 

TENURE 114/1- 311/2- 111/1 118/1- 812/8- 115/1 118/1- 411/2- 152/1 

SIZE 113/1- 113/2- 151/1 151/1- 832/8- 112/1 111/1- 111/5- 853/1 

MBV 112/1 831/1 211//1 113/1 311/2 111/1 118/1 813/5 531/1 

LEV 181/1- 125/2- 143/1 142/1- 524/8- 115/1 123/1- 182/5- 581/1 

TANG 154/1- 211/5- 281/1 124/1- 122/2- 183/1 152/1- 528/5- 211/1 

CFO-SALE 152/1- 241/1- 418/1 152/1- 232/1- 421/1 113/1- 313/1- 842/1 

ALT_Z 158/1- 212/5- 134/1 151/1- 832/8- 115/1 152/1- 224/2- 113/1 

INSTOWN 151/1- 121/1- 181/1 121/1 413/2 151/1 184/1 311/5 111/1 

R2=   453/1   D-W= 231/2  

F-Value=  111/1  

R2=    582/1  D-W= 355/5  

F-Value=  111/1  

R2=     281/1  D-W= 358/5  

F-Value=  118/1  

 

 کوتاریمدل  بر اساس( نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی 1نتایج نگاره )

معنی داری وجود دارد. بطوری که کاهش روابط طوالنی مدت منفی و باط ارت تنها در مرحله بلوغ( 2111)

مراحل رشد و افول  کمک می نماید.در این مرحله صاحبکار به بهبود کیفیت اطالعات حسابداری  -حسابرس 

ضریب  ارتباط منفی اما غیر معنی داری را بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی نشان می دهد.

درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت 1/28و  2/58،  3/45تعدیل شده نشان می دهد که به ترتیب تعیین 

توسط متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس وسایر متغیرهای کنترلی در مرحله رشد، بلوغ و افول گزارشگری مالی 

بیانگر عدم وجود خود همبستگی  358/5و  355/5، 231/2قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون به ترتیب با مقدار 

می  11/1برای هر سه مدل کوچکتر از  Fبین جمالت خطا در معادالت رگرسیون است. مقدار سطح معنی داری 

 باشد که حاکی از معنی داری کل مدل است. 
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 کوتاری( )بر اساس مدلدر مراحل چرخه عمر (. ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی 1نگاره )

 مرحله افول مرحله بلوغ مرحله رشد عنوان

 Beta t P-Value Beta t P-Value Beta t P-Value عنوان مقاله

C 251/1 313/2 112/1 532/1 831/8 115/1 521/1 211/5 134/1 

TENURE 111/1- 315/5- 121/1 111/1- 132/8- 111/1 112/1- 451/5- 518/1 

SIZE 152/1- 135/2- 151/1 151/1- 143/8- 111/1 152/1- 115/2- 111/1 

MBV 111/1- 114/1- 151/1 112/1 151/5 582/1 118/1 533/5 241/1 

LEV 114/1- 325/5- 112/1 143/1- 841/2- 153/1 115/1- 451/2- 153/1 

TANG 113/1- 483/1- 118/1 182/1- 328/5- 155/1 155/1- 431/1- 122/1 

CFO-SALE 112/1- 233/1- 221/1 158/1 122/1 111/1 113/- 223/1- 421/1 

ALT_Z 113/1- 214/1- 414/1 122/1- 532/8- 115/1 153/1- 525/2- 183/1 

INSTOWN 112/1- 222/1- 232/1 121/1 233/5 533/1 141/1 138/5 131/1 

R2=    248/1  D-W= 111/2  

F-Value=  111/1  

R2=    552/1  D-W= 324/5  

F-Value=  111/1  

R2=    211/1  D-W= 221/2  

F-Value=  112/1  

 

مک نیکلز و مدل  بر اساس( نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی 1نتایج نگاره )

معنی داری وجود دارد. طوری که کاهش روابط طوالنی مدت منفی و ارتباط  تنها در مرحله بلوغ (2113استابن )

این ارتباط نسبت به مدل  کمک می نماید.در این مرحله ود کیفیت اطالعات حسابداری صاحبکار به بهب -حسابرس 

در تبیین مراحل رشد و افول ارتباط منفی اما غیر معنی داری را دچو و دیچو و مدل کوتاری ضعیف تر می باشد. 

ده نشان می دهد ضریب تعیین تعدیل شبین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی نشان می دهد. رابطه 

در مرحله رشد، بلوغ و درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی  21و 3/54،  1/24که به ترتیب 

سایر متغیرهای کنترلی قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون به  توسط متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس وافول 

عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا در معادالت رگرسیون  بیانگر 133/2و  133/2، 524/2ترتیب با مقدار 

می باشد که حاکی از معنی داری کل مدل  11/1برای هر سه مدل کوچکتر از  Fاست. مقدار سطح معنی داری 

 است. 
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 لز و استابن((. ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر ) بر اساس مدل مک نیک1نگاره )

 مرحله افول مرحله بلوغ مرحله رشد عنوان

 Beta t P-Value Beta t P-Value Beta t P-Value عنوان مقاله

C 521/1 335/5 111/1 838/1 111/1 111/1 253/1 822/5 532/1 

TENURE 112/1- 113/1- 154/1 114/1- 313/5- 143/1 112/1- 332/5- 118/1 

SIZE 153/1- 243/2- 123/1 188/1- 111/1- 111/1 151/1- 552/5- 213/1 

MBV 118/1 213/1 233/1 112/1 824/1 213/1 152/1 334/5 111/1 

LEV 141/1- 242/5- 253/1 133/1- 131/8- 111/1 513/1- 388/5- 113/1 

TANG 142/1- 331/5- 111/1 183/1- 343/5- 111/1 128/1- 142/5- 523/1 

CFO-SALE 142/1 235/5 218/1 113/1 811/1 215/1 112/1- 333/5- 112/1 

ALT_Z 154/1- 321/1- 882/1 181/1- 122/8- 111/1 123/1- 451/5- 518/1 

INSTOWN 188/1 182/5 812/1 25/1 521/5 215/1 111/1 132/1 385/1 

R2=   241/1   D-W= 524/2  

F-Value=  114/1  

R2=    543/1  D-W= 133/2  

F-Value=  111/1  

R2=    211/1  D-W= 133/2  

F-Value=  113/1  

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته 

می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد  5831-5831شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 

نمونه گیری حذفی انتخاب گردید. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه مدل شرکت با روش  511

برای آزمون ( استفاده گردید. 2113( و مدل مک نیکلز و استابن )2111(، مدل کوتاری )2112دیچو و دیچو )

حسابرس و کیفیت فرضیه اول شرکت ها بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بین دوره تصدی 

تصدی حسابرس به افزایش  دورهبطوری که کاهش  ،گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد

حسابداری کمک می کند. یک دلیل برای توضیح نتایج پژوهش این است که با کاهش  اطالعاتقابلیت اتکای 

و مانع از بوجود آمدن روابط دوستانه بین استقالل حسابرسان حفظ شده صاحبکار  -روابط طوالنی مدت حسابرس 

( و 2112(، جانسون و همکاران )5332(، سیترون )5332. نتایج با یافته های چادریچ )می شودحسابرس و صاحبکار 

برای آزمون ( را تایید نمی کند. 2118( سازگار می باشد در حالی که یافته های مایرز و همکاران )2111وانسترالن )

( به سه مرحله رشد، بلوغ و افول 2111کت های مورد بررسی با استفاده از الگوی پارک و چن )فرضیه دوم شر

گردیدند. نتایج نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر 

شد و بلوغ قوی تر است. ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. میزان این ارتباط در مراحل بلوغ نسبت به مراحل ر
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زمانی که از مرحله رشد وارد مرحله بلوغ می شود تضادهای یک دلیل برای این نتایج این است که شرکت 

نتایج با  نمایندگی و مشکالت نمایندگی افزایش می یابد بنابراین نقش حسابرسان در این مرحله پر رنگ تر است.

پاندیت  و داس و( 2111وانسترالن )(، 2112انسون و همکاران )(، ج5332)(، سیترون 5332یافته های چادریچ )

 ( را تایید نمی کند2118سازگار می باشد در حالی که یافته های مایرز و همکاران )( 2151)

از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ارتباط منفی و معنی داری را با کیفیت گزارشگری مالی نشان می دهد، 

ی کوچک میزان کیفیت گزارشگری مالی بیشتر می باشد. نتایج با یافته های لی و وانگ بطوری که در شرکت ها

( سازگار می باشد. بین فرصت های رشد و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معنی 2155( و چن و همکاران )2151)

با کیفیت  داری مشاهده نگردید. در بین شرکت های مورد بررسی اهرم مالی ارتباط منفی و معنی داری را

گزارشگری مالی نشان می دهد، بطوری که در شرکت هایی با بدهی های کم میزان کیفیت اطالعات حسابداری 

( می باشد. بین نسبت دارایی های 2155( و چی و همکاران )2151باال می باشد. نتایج مطابق یافته های لی و وانگ )

ری وجود دارد. بدین معنی در شرکت هایی که سرمایه مشهود و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنی دا

گذاری کمتری در دارایی های ثابت صورت می گیرد میزان کیفیت گزارشات حسابداری بیشتر از سایر شرکت 

هاست. نسبت جریان های نقد عملیات به فروش خالص ارتباط معنی داری را با کیفیت گزارشگری مالی نشان نمی 

گی مالی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد و سازگاز با دهد. بین شاخص درماند

شواهد نشان داد که بین میزان ( می باشد.  در نهایت 2155( و چی و همکاران )12151یافته های لی و وانگ 

 مالکیت سهامداران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معنی داری وجود ندارد. 
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The Relationship between auditor tenure and the of the financial reporting 

quality in life cycle stages 

Vahid Taghizadeh Khanqah 

Department of accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the association between auditor tenure 

and financial reporting quality at listed companies in Tehran Stock Exchange for 

the period 2006-2011. In this regard, 100 companies were selected with deletion 

method as sample of research. This study is applied and its research method is 

correlation and post facto. We are used Dechow and Dichev (2002), Kothari 

(2005) and McNichols and Stubben for measuring the financial reporting quality. 

Initially the company as a whole, were analyzed and evidence showed that there is 

a significant negative relationship between auditor tenure and the financial 

reporting quality, so that the reduction in long-term relationships between the 

auditor - client will help to improve the quality of accounting information. The 

company using model of Park and Chen (2000) divided to the growth, maturity 

and decline. The results showed that there is a significant negative relationship 

between auditor tenure and the financial reporting quality in the life cycle. It's so 

much stronger than any other relationship in the mature stage. 

Keywords: Mandatory Rotation, Financial Reporting Quality, Growth, Maturity, 

Decline stage. 
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